
தமிழ்

1. 

A.  ததொழிற்சொலை�க் கழிவுகள்,   பசுலைமப் புரட்சி

B.  பசுலைமப் புரடச்ி,      தசயற்லைக உரம் மறற்ும் பூச்சிக்தகொ�்�ிகளின் பயன்பொடு

C.  ததொழிற்சொலை�க் கழிவுகள்,      தசயற்லைக உரம் மற்றும் பூச்சிக்தகொ�்�ிகளின் பயன்பொடு

D.      தசயற்லைக உரம் மறற்ும் பூச்சிக்தகொ�்�ிகளின் பயன்பொடு மடட்ும்

2. 
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A.  நீர்
B.  பயிர்

C.  எரு

D. விலைத

3. 

A.   முழுப் பங்கு

B.   அலைரப் பங்கு

C.    மூன்றி�் ஒரு பங்கு

D.   நொன்கி�் ஒரு பங்கு

4. 
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A.    தூய்லைமயொனது மற்றும் மொசற்றது

B.    அழுக்கொனது மற்றும் மொசுசுலைடயது

C.    எ�்�ொ இடங்களிலும் உள்ளது

D.    ஆற்று நீலைரவிட மிகவும் தூய்லைமயொனது

5. 

A.       எரு மறற்ும் பூச்சிக் தகொ�்�ிகள் பயன்படுதத்ொத இடத்தி�்

B.      ஆறுகளி�ிருந்து நேநரடியொக நீலைரப் தபறமுடியொத இடத்தி�்

C.      தூய்லைமயொன மற்றும் மொசற்ற நீர் கிலைடக்குமிடத்தி�்

D.       மொசுபடுத்தும் தபொருள்கள் எளிதி�் நீரி�் க�க்க முடியொத இடத்தி�்
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6.  வந்தவன் குணொ.    இதத்தொடரி�் உள்ளது எவ்வலைகப் பயனிலை�?

A.    பயனிலை� தவளிப்பலைடயொக இ�்லை�

B.   விலைனப் பயனிலை�

C.   வினொப் பயனிலை�

D.  தபயர்ப் பயனிலை�

7. ‘  ’ –   சக்கரம் சுழன்றது இது எவ்வலைகத் ததொடர்?

A.  தசய்விலைன

B.  தன்விலைன

C.   தசயப்பொட்டு விலைன

D. பிறவிலைன

8. வந்தனன்: வொ(வ) + த்(ந்) + த்+  அன் +  –   ’ ’    அன் இதி�் அடிக்நேகொடிட்ட அன் என்ற தசொ�் எலைதக்

குறிக்கின்றது? 

A.  பகுதி

B.  சந்தி

C.  விகுதி

D. இலைடநிலை�

9. ’ ’    நட எனும் விலைனயடிக்குரிய விலைனமுற்றுச்தசொ�் எது?

A.  நலைட

B.  நடந்தொன்

C.  நடதல்ைத

D. நடத்த�்

10.       அகர வரிலைசப்படி அலைமந்த தசொற்களின் சரியொன வரிலைச எது? 

A. அகம், புறம், இ�க்கணம்,  இ�க்கியம்

B. இ�க்கியம், இ�க்கணம், புறம்,  அகம்

C. புறம், இ�க்கியம், இ�க்கணம்,  அகம்

D. அகம், இ�க்கணம், இ�க்கியம், புறம்

English
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11. 

A.      David Bushnell 
B. Cornelius Drebbel 
C.     Bishop John Wilkins 
D.     The Continental Army

12. 
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A. By using nuclear reactor 
B. By using solar power 
C. By using air supply 
D. By using electric generators

13. 

A. The Continental Army 
B. The Americans 
C. England 
D. American Revolutionary Army

14. 
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A.   It was very big 
B. It resembled a turtle 
C. It had a shell-like shape 
D. It had a circular shape

15. 
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A. Half a century 
B. A century 
C. One-fourth of a century 
D. One fifth of a century

16. Raja prunes the plants and trees. "Prune" means ___________.
A. pinch 
B. extend 
C. trim 
D. shave

17. Ajay sat __________ Vinoth and Kumar.
A. in 
B. over 
C. among 
D. between

18. You ___________ make noise in the library.
A. cannot 
B. must not 
C. need not 
D. could not

19. She is capable ___________ finishing this work.
A. in 
B. at 
C. of 
D. by

20. She fainted ___________ hearing the bad news.
A. on 
B. as 
C. at 
D. in

கணிதம்
21.   பின்வருவனவற்றுள் எது உண்லைமய�்�?

A.    ஒவ்தவொரு விகிதமுறு எண்ணும் தமய்தயண். 

B.    ஒவ்தவொரு முழுக்களும் விகிதமுறு எண். 

C.    ஒவ்தவொரு தமய்தயண்ணும் விகிதமுறொ எண். 

D.      ஒவ்தவொரு இய�் எண்ணும் ஒரு முழு எண்.
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22.       கீழ்க்கொண்பலைவகளி�் எவற்றின் தபருக்க�் ப�ன் விகிதமுறொ எணல்ைணத் தரும்?

A. 

B. 

C. 

D. 

23.   கீழ்க்கொண்பவறற்ி�் சரியொனது எது?

A. 

B. 

C. 

D. 

24.   பின்வருவனவற்றுள் எது உண்லைம? (i) 4  ஆனது 0   ஐ வகுக்கும் (ii) 0  ஆனது 7   ஐ வகுக்கும்

(iii) 6  ஆனது 6   ஐ வகுக்கும் (iv) -1  ஆனது 1   ஐ வகுக்கும்

A. (i)   சரி ஆகும்

B. (ii)  மறற்ும் (iv)   சரி ஆகும்

C. (i),(ii)  மற்றும் (iv)   சரி ஆகும்

D. (ii),(iii)  மறற்ும் (iv)  சரி ஆகும்

25. 

A.     எப்தபொழுதும் விகிதமுறொ எண் ஆகும்

B.     எப்தபொழுதும் விகிதமுறு எண் ஆகும்

C.       ஒரு விகிதமுறு எண் அ�்�து விகிதமுறொ எணண்ொக இருக்க�ொம். 
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D.    எப்தபொழுதும் குலைற முழுஎண் ஆகும்

26.   யூக்ளிடின் வகுத்த�் வழிமுலைறயின்படி, 13=5q+r ,q, r>0  எனி�் r-   இன் மதிப்பு என்ன?

A. 5 
B. 2 
C. 3 
D. 10

27.  நம்மி்டம் 34   நேகக் துண்டுகள் உள்ளன.   ஒவ்தவொரு தபட்டியிலும் 5    நேகக் துண்டுகள் மட்டுநேம

        லைவக்க இயலுதமனி�் அலைனத்து நேகக் துணட்ுகலைளயும் லைவக்க எதத்லைன தபட்டிகள்

      நேதலைவப்படும் மறற்ும் எத்தலைன நேகக் துண்டுகள் மீதி இருக்கும்?

A. 5   தபட்டிகள் மற்றும் 4   நேகக் துண்டுகள்

B. 6   தபட்டிகள் மற்றும் 4   நேகக் துண்டுகள்

C. 6   தபட்டிகள் மற்றும் 0   நேகக் துண்டுகள்

D. 6  தபட்டிகள் மட்டும்

28.  கீழ்க்கொண்பலைவகளி�் 2,3  மறற்ும் 5      ஆகிய எண்களொ�் வகுபடும் எணல்ைணக் கண்டு பிடி.

A. 

B. 

C. 

D. 

29. 

A. 10 
B. 6 
C. 5 
D. 15

30. 444  மற்றும் 571         ஐ ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணொ�் வகுக்கும் நேபொது முலைறநேய மீதி 3  மற்றும் 4 

     கிலைடக்கிறது எனி�் அந்த மிகப்தபரிய எண் ________ ஆகும்.

A. 60 
B. 61 
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C. 62 
D. 63

அறிவிய�்
31.       ஒரு கப்ப�் நீரி�் மிதக்கிறது என்பலைத நொம் அறிநேவொம்.    அது இவ்விதியின் அடிப்பலைடயி�்

வடிவலைமக்கப்பட்டுள்ளது.

A.   பொஸ்க�் விதி

B.   ஆர்க்கிமிடிஸ் தத்துவம்

C.   மிததத்�் விதிகள்

D.  ஈர்ப்பிய�் விதி

32.        வொனி�் உள்ள தபொருள்கலைள உற்றுநேநொக்க பயன்படும் ததொலை�நேநொக்கியி�் பயன்படும் தபொருள்

A.   சமதள ஆடி

B.   பரவலைளய ஆடி

C.   குவி ஆடி

D.  குழி ஆடி

33.      வொசு எலுமிசல்ைசயி�் சிட்ரிக் அமி�ம் இருப்பதொகப் படித்துள்ளொன்.   அவன் எலுமிசல்ைசயி�்

        அமி�ம் இருப்பலைத உறுதி தசய்ய பின்வரும் எந்த நிறங்கொட்டிலையப் பயன்படுத்த நேவண்டும்?

A.    சிவப்பு �ிட்மஸ் தொள்

B.  மஞ்சள்

C.  பினொப்த�ீன்

D.   நீ� �ிட்மஸ் தொள்

34.       ஆசிரியர் வகுப்பி�் நேவதிவிலைனகள் பற்றி பொடம் நடதத்ிக் தகொண்டிருக்கிறொர்.  அவர்

   மொணவர்களுக்கு பொடம் எளிதொக விளக்க,   ஆய்வகத்திற்கு அலைழத்துச் தசன்று,   ஒரு கூம்புக்

      குடுலைவயி�் அமி� தபொட்டொசியம் தபர்மொங்கநேனட் கலைரசலை� எடுத்துக் தகொண்டு,   அதி�் சிறிது

     சிறிதொக நீர்த்த தபரஸ் ச�்நேபட் கலைரசலை� நேசர்க்கிறொர்.     கலைரச�ின் ஊதொ நிறம் மலைறந்து
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  விடுவலைத மொணவர்கள் கொண்கின்றனர்.     இம்மொற்றதத்ிற்கு ஆசிரியர் எந்த விளக்கத்லைதக்

  கூறினொ�் தபொருதத்ொமொக இருக்கும்?

A.     தபொட்டொசியம் தபர்மொங்கநேனட் ஆக்ஸிஜநேனற்றும் கரணியொகக் தசய�்பட்டு,   நீர்த்த தபரஸ்

   ச�்நேபடல்ைட ஆக்ஸிஜநேனற்றம் அலைடயச் தசய்கிறது. 

B.         தபொட்டொசியம் தபர்மொங்கநேனட் நிலை�ப்புத் தன்லைமயற்ற நேசர்மம் என்பதொ�் நீர்த்த தபரஸ் ச�்நேபட்

 முன்னிலை�யி�் சிலைதவலைடகிறது. 

C.      நீர்த்த கலைரச�் என்பதொ�் நிறம் மலைறந்து விடுகிறது.   விலைன ஏதும் நிகழவி�்லை�. 

D.       தபரஸ்ச�்நேபட் ஆக்ஸிஜநேனறற்ும் கரணியொகச் தசய�்பட்டு தபொடட்ொசியம் தபர்மொங்கநேனட்லைட

  ஆக்ஸிஜநேனற்றம் அலைடயச் தசய்கிறது.

35. X      என்பது தமன்லைமயொன கதத்ியொ�் தவட்டக்கூடிய தபொருள் .    இலைதக் கொற்றி�் திறந்த

 நிலை�யி�் லைவத்தொ�்,   நேவகமொக விலைனபுரியும் .    நீருடன் தீவிரமொக விலைனபுரியும் தபொருள். X  ஐக்

கண்டுபிடி.

A.  �ித்தியம்

B.  தமக்னீசியம்

C.  நேசொடியம்

D. கொ�்சியம்

36.      ஒளிபுக இய�ொத ஆழ்கட�ி�் வசிக்கும் ஆர்க்கீயொ (Archaea)   அ�்�து ததொன்லைம

பொக்டீரியொக்கள்,   எவ்வித உணவூடட்தல்ைதக் தகொண்டுள்ளது?

A.     ஒளி தற்சொர்பு ஊட்ட உயிரிகள்

B.    நேவதி சொர்ந்துண்ணும் உயிரிகள்

C.    ஒளி சொர்ந்துண்ணும் உயிரிகள்

D.    நேவதி தற்சொர்பு ஊட்ட உயிரிகள்

37.          சுதொலைவ அவளின் ஆசிரியர் பள்ளியி�் உள்ள பலைழய தபொருட்கலைள சொக்குப்லைபயி�் நேபொட்டு

   சண�ொ�் இறுக்க கடட்ச் தசொ�்கிறொர்.       அவள் லைகயி�் உள்ள சண�் தொவரத்தின் எந்த தச�்களி�்

     இருந்து தபறபப்டுகிறது என்பலைத அறிய சுதொவிற்கு உதவுங்கள்.

A.  பொரன்லைகமொ -   வட்டவடிவ தச�்கள்

B. ஸ்கிளிரன்லைகமொ-   நீளமொன தச�்கள்

C. ஸ்கிளிலைரட்ஸ்-   அகன்ற தச�்கள்
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D. ஏதரன்லைகமொ-   பஞ்சு நேபொன்ற திசுக்கள்

38.          நம்மி�் சி�ருக்கு தூசு அ�்�து மகரந்தங்களினொ�் அதீத தும்ம�் ஏற்படுவதற்கு வொய்ப்பு

உள்ளது.      இம்மொதிரியொன ஒவ்வொலைமலைய ஏற்படுத்தும் தவள்லைளயணுக்களின் உட்கரு

எத்தலைகயது?

A. 2 - 7  கதுப்புகலைளயுலைடயது

B.     இரு கதுப்புகலைள மட்டும் தகொணட்து

C.   ஒற்லைற கதுப்புலைடயது

D. உட்கருவற்றது

39.       உட�ி�் எங்நேகனும் நேரொமங்கள் கொணப்படும் கட�்வொழ் உயிரிலையக் கண்டுபிடி.

A.   நட்சத்திர மீன்

B.   கட�் தவள்ளரி

C.  டொ�்பின்

D. சுறொ

40.     இரத்த உலைறதலை� ஊக்குவிக்கும் லைவடட்மின் K  நிலைறந்துள்ள உணவுப்தபொருட்கள்.

A. இலைறச்சி, முட்லைட, க�்�ீர�்,  மீன்

B.  பருப்பு வலைககள், தொனியங்கள்,  தவிடு

C. முடல்ைடக்நேகொசு, நேசொயொபீன்சு,   இலை�வலைக கொய்கறிகள்

D. முழுநேகொதுலைம,  முழு தொனியங்கள், நேவர்கடலை�

 சமூக அறிவிய�்

41.        எந்த வலைகயொன அதிகொரப் பகிர்வு தபொதுவொக கூடட்ொட்சி என்று குறிப்பிடப்படுகிறது?

A.    அதிகொரத்தின் கிலைடமட்ட பிரிவு

B.    அதிகொரதத்ின் தசங்குத்து பிரிவு

C.     ப�்நேவறு சமூகங்களிலைடநேய அதிகொரப் பகிர்வு

D.    அரசிய�் கட்சிகளிலைடநேய அதிகொரப் பகிர்வு
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42.        இந்தியொவின் இயற்லைக அலைமப்புப் பிரிவுகலைள உருவொக்குவதிலும் மொற்றியலைமப்பதிலும்

    பின்வருவனவற்றி�் எது கொரணியொக இருப்பது இ�்லை�?

A.   புவியிய�் அலைமப்புகள்

B.    மக்கள் ததொலைக அடர்த்தி

C.   வொனிலை�ச் சிலைதவு

D.   அரிப்பு மற்றும் படித�்

43.     இந்தியொவி�் நகரமயமொக்க�் நேவகமொக நடந்து வருகிறது,   இந்தியொவின் தற்நேபொலைதய

 மக்கள்ததொலைகயி�் 34%    நேபர் நகர்ப்புறங்களி�் வொழ்கின்றனர் (2018).  தபொருளொதொர

       வொய்ப்புகலைளத் நேதடி மக்கள் நகரங்களுக்கு குடிதபயர்வதொ�் அது நேவகமொக விரிவலைடந்துள்ளது.

  இந்தியொவி�் நகரமயமொக்க�் கொரணமொக,    எதிர்தகொள்ளும் பிரச்சிலைனகளி�் ஒன்று .

A.        அடிப்பலைட நேசலைவகளொன தணண்ீர் மற்றும் வீட்டுவசதிக்கொன நேதலைவகள் அதிகரித்து

வருகின்றன. 

B.   நகர்ப்புற வறுலைமலைய குலைறத்த�். 

C.   சுய நேவலை�வொய்ப்லைப ஊக்குவித்த�். 

D.  வளமொன சுகொதொரம்.

44. 
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A.  கருப்பு மண்,      சிவப்பு மண் மற்றும் நே�டலைரட் மண்

B.  கருப்பு மண்,      சிவப்பு மண் மறற்ும் வண்ட�் மண்

C.    வறண்ட மறற்ும் பொலை�வன மண்,      வணட்�் மண் மற்றும் கருப்பு மண்

D.  வணட்�் மண்,     கருப்பு மண் மற்றும் சிவப்பு மண்

45. 1789     பிதரஞ்சு புரடச்ியின் முக்கிய நேநொக்கங்கள் யொலைவ?

A. ந�்�ிணக்கம், பிரபுத்துவம்,  சமத்துவம்

B. சமத்துவம், சுதந்திரம்,  சநேகொதரத்துவம்

C. சநேகொதரத்துவம், குடியரசு,  முடியொட்சி

D. பிரபுத்துவம், சுதந்திரம், குடியரசு

46.         ரொம் தொன் வொங்கும் எந்ததவொரு தபொருளின் நேபக்கிலும் தகொடுக்கப்பட்டுள்ள அலைனத்து

     விவரங்கலைளயும் ஸ்நேகன் தசய்வலைத ஒரு புள்ளியொக ஆக்குகிறொர்.    அவர் எந்த உரிலைமலையப்

பயன்படுத்துகிறொர்?

A.   நேதர்வுக்கொன உரிலைம

B.   தகவ�் உரிலைம

C.   பொதுகொப்பு உரிலைம

D.  பிரதிநிதித்துவ உரிலைம

47.       இது எளிலைமயொன மற்றும் நன்கு அறியப்படட் வறுலைம நடவடிக்லைக.   இது வறுலைமக்

       நேகொட்டுக்குக் குலைறவொன வருமொனம் தகொண்ட மக்கள்ததொலைகயின் பங்லைக அலைடயொளம்

கொட்டுகிறது. இது,  வியக்கத்தக்க வலைகயி�்,     தபொதுவொக கணக்கிடப்பட்ட வறுலைம நடவடிக்லைக

ஆகும்.

A.    தலை�லைம கணக்கு விகிதம்

B.    வருமொன விகித விகிதம்

C.    தனிப்படட் வருவொய் விகிதம்

D.    ஒரு குடும்பத்தின் வருவொய் விகிதம்
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48. 

A. தமிழ்நொடு, நேகரளொ,  கர்நொடகொ

B. நேகொவொ, குஜரொத்,  மகொரொஷ்டிரொ

C. மணிப்பூர், நேமகொ�யொ,  மிநேசொரம்

D.  இமொச்ச�ப் பிரநேதசம், பஞ்சொப், உத்தரகண்ட்

49.         ஒரு குறிப்பிடட் பகுதியி�் நீண்டகொ� அடிப்பலைடயி�ொன வொனிலை� மற்றும் வொனிலை�யிய�்

    கொரணிகளின் நேவறுபொடுகளின் தமொத்ததல்ைதக் குறிப்பது ?

A.  வளிமண்ட�ம்

B.    ஆணட்ு தவப்பநிலை� வரம்பு

C.  கொ�நிலை�

D. பருவமலைழ

50.        ப�்நேவறு நொடுகலைள ஒப்பிடுவதற்கு கீழ்க்கண்டவற்றி�் எது மிக முக்கியமொன கூறு?

A.   மக்கள் ததொலைக

B.  வருமொனம்

C.   தனிநபர் வருமொனம்

D.  வளங்கள்
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